
 

 

Nieuwsbrief februari 2021  

Leusden, 1 februari 2021 
 
De overheid heeft de uitbreiding van het corona steun- en herstelpakket bekendgemaakt. Van enkele regelingen 
moeten de details nog uitgewerkt worden. Wij houden u daarvan op de hoogte.  

Met de uitbreiding van het steunpakket is een totaalbedrag gemoeid van € 7,6 miljard. De verruimingen gelden 
voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Waar kunt u op rekenen? Hier volgt een beknopt overzicht per 
regeling. 
 
In het kort: 

 TVL 
o Gaat omhoog naar 85% bij een omzetverlies van 30% of meer. 
o Het maximumbedrag TVL gaat omhoog naar 300.000 euro. 
o Ook grotere organisatie (>250 werknemers) kunnen nu TVL aanvragen tot max 400.000 euro. 
o Het minimale subsidiebedrag gaat omhoog van 750 naar 1500 euro. 
o Detailhandel kan 21% (voorheen 5,6%) voorraadvergoeding aanvragen tot maximaal 200.000 euro. 

 NOW 
o De subsidie gaat met 5% omhoog naar 85% van de loonsom. 
o NOW aanvragen voor Q1 2021 kunnen vanaf 15 februari ingediend worden. 

 Tozo 
o De Tozo is verlengd en kan vanaf februari tot 1 maand eerder met terugwerkende kracht aangevraagd 
worden. 

 WKR 
o De WKR-verruiming is ook voor 2021 verlengd. Tot een loonsom van 400.000 euro mag 3% vrije ruimte 
gerekend worden. 

 Andere maatregelen 
o De periode uitstel van belasting aanvragen is tot 1 juli 2021 verlengd. 
o Dga’s kunnen een lager gebruikelijk loon aanvragen bij omzetverlies. 
o Er komt een garantiefonds voor evenementen. 
o Ondernemers die gebruik maken van de TOA en WHOA kunnen mogelijk krediet krijgen voor een 
doorstart. 

Vaste Lasten Ondernemers 
De Tegemoetkoming Vaste Lasten krijgt een fikse uitbreiding. Waar ondernemers voorheen bij 30% omzetverlies 
50% van de vaste lasten vergoed konden krijgen (en 70% TVL bij 100% omzetverlies), krijg nu iedereen 85% TVL 
bij een omzetverlies van 30% of meer. Het maximumbedrag voor het MKB gaat ook omhoog van 90.000 euro 
naar 330.000 euro. Grotere ondernemingen kunnen vanaf nu ook aanspraak maken op de steun, omdat de eis 
van maximaal 250 medewerkers vervalt. Deze grote ondernemingen kunnen maximaal 400.000 euro subsidie 
ontvangen. 

Kleinere ondernemingen, zoals de kapper- of pedicurezaak, krijgen ook extra ondersteuning. Het minimale 
subsidiebedrag gaat omhoog van 750 euro naar 1.500 euro. Om aanspraak te maken op de TVL heeft een 
onderneming wel minimaal 3.000 euro aan vaste lasten in een kwartaal nodig. Het kabinet onderzoekt nog of 
deze drempel verlaagd kan worden zodat meer kleine ondernemingen aanspraak kunnen maken op de regeling. 

De voorraadvergoeding voor de detailhandel wordt verlengd en verhoogd. De subsidie zal in het eerste kwartaal 
van 2021 21% zijn van het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%). De voorraadvergoeding kan 
oplopen tot maximaal 200.000 euro. 

 



 

 

NOW en TOZO 
De subsidie voor loonkosten, de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, wordt verhoogd van 80% 
naar 85% van de loonsom. De loonsomvrijstelling- het deel van de loonsom dat een werkgever kan laten dalen 
zonder subsidieverlaging- blijft 10%. Aanvragen voor NOW-subsidie over het eerste kwartaal van 2021 kunnen 
vanaf 15 februari aangevraagd worden. 
De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is ook verlengd en kunnen ondernemers 
vanaf 1 februari ook met terugwerkende kracht voor de maand ervoor aanvragen. Een ondernemer kan dus op 1 
februari een aanvraag doen met terugwerkende kracht voor Tozo vanaf 1 januari. Waar eerst sprake zou zijn van 
een vermogenstoets vanaf 1 april, heeft het kabinet besloten daarvan af te zien. 

WKR 
De vrije ruimte van de WKR voor de eerste 400.000 euro loonsom was in 2020 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 
3%. Over het meerdere gold in 2020 een vrije ruimte van 1,2%. De tijdelijke verhoging naar 3% in de eerste schijf 
zal ook voor heel 2021 blijven gelden. De vrije ruimte in de tweede schijf, de loonsom boven 400.000, is wel 
gewijzigd voor 2021 naar 1,18%. 
 
Uitstel van belasting 
De periode waarin uitstel van belasting aangevraagd kan worden is verlengd tot 1 juli 2021. Ondernemers die al 
uitstel aangevraagd hebben, zijn automatisch verlengd tot 1 juli en ondernemers die nog geen uitstel hebben 
kunnen dat nu alsnog doen. De datum waarop de terugbetaling start is ook verlegd naar 1 oktober. Daarna 
krijgen ondernemers 36 maanden de tijd om de belastingschuld af te lossen. 
 
Lager gebruikelijk loon 
Wie DGA is van zijn of haar eigen onderneming kan het gebruikelijk loon lager vaststellen als de omzet met 30% 
of meer gedaald is vergeleken met 2019. De ondernemer mag bij het gebruikmaken van deze regeling de 
dividenduitkering aan zichzelf niet laten stijgen. De formule voor het berekenen van het lagere gebruikelijke 
loon is volgens de Belastingdienst als volgt: Gebruikelijk loon in 2021 = gebruikelijk loon over 2019 x (omzet 
exclusief BTW over heel 2021/ omzet exclusief BTW over heel 2019). 
 
Garantiefonds evenementen 
Het kabinet introduceert een garantiefonds voor evenementen. Organisatoren kunnen evenementen plannen 
voor na 1 juli, of wanneer het weer verantwoord is, met minder risico. Het kabinet werkt nog aan de precieze 
invulling. 
 
Doorstart en kwijtschelden van belastingschulden 
Ondernemers die gebruik willen maken van de wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), als onderdeel 
van het Time Out Arrangement, kunnen binnenkort gebruik maken van kredietfaciliteiten. Met een combinatie 
van WHOA en krediet hoopt het kabinet dat bedrijven een doorstart kunnen maken als de situatie beter is om 
banen te behouden. Ook kijkt het kabinet naar het kwijtschelden van (belastingschulden) als onderdeel van de 
TOA. Naar verwachting is er pas in het tweede kwartaal meer bekend over deze regeling. 

Vaste reiskostenvergoeding  
Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net zoals in 2020. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 
bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden. 

Urencriterium IB-ondernemers  
Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) 
wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021. 

Overige  
Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op 
mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. 



 

 

Waar kunt u waarvoor terecht? 
De NOW loopt via het UWV en de Tozo via uw eigen gemeente. De TVL loopt via RVO.nl. Voor 
belastingmaatregelen kunt u terecht bij de Belastingdienst Zakelijk. 

Omzetbegrip nu verduidelijkt inzake NOW-aanvraag 
Bij de bekendmaking van de uitbreiding van het corona steun- en herstelpakket op 21 januari 
2021 heeft de overheid ook een bijlage gepubliceerd waarin het omzetbegrip binnen de NOW 
wordt verduidelijkt. Er heerste namelijk nogal wat onduidelijkheid, met name over de 
coronagerelateerde subsidies. Wat moet u weten? 

Coronagerelateerde subsidies 
Vijf coronagerelateerde subsidies, namelijk de TVL, de TOGS, de Regeling continuïteitsbijdrage voor de zorg, de 
beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven en de Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw, 
worden voor de NOW als omzet gezien. Hetzelfde geldt voor een eventuele tegemoetkoming die u als 
werkgever ontvangt als u werknemers uitleent in het kader van crisisbanen.  
 
Ontvangt u een of meerdere genoemde subsidies, dan moet u bij het berekenen van de omzetdaling ingevolge 
de NOW deze ontvangen subsidies als omzet meerekenen als deze betrekking hebben op de referentieperiode 
voor de omzetdaling.  
 
Aangezien de subsidie Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) en de subsidie Horeca Voorraad en Aanpassingen 
(HVA) onderdeel zijn van de TVL, worden ook deze subsidies meegeteld als omzet voor de NOW.  
 
De tegemoetkoming via de NOW telt voor de NOW zelf niet mee voor het bepalen van de omzet. Zie de bijlage 
Verduidelijking omzetbegrip binnen de NOW. Hierin vindt u ook welke andere bestanddelen deel uit kunnen 
maken van de omzet die meetelt voor de NOW. 

Vragen 
Wanneer er weer een nieuwe update is, stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. Heeft u in de tussentijd 
vragen neem dan gerust contact met ons op. 

Met vriendelijke groet,  
Het team van Van Tiggelen FAD 
033-2990777 
info@vantiggelenfad.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage: verduidelijking omzetbegrip binnen de NOW  

Het omzetbegrip NOW sluit primair aan bij het jaarrekeningenrecht. Dat is opgenomen in art. 1 lid 2 van de 
NOW-regeling. Daar staat dat voor het omzetbegrip gekeken wordt naar wat er voor de winst- en 
verliesrekening als netto-omzet wordt gezien en naar alle baten die voortkomen uit de uitvoering van normale 
activiteiten van een organisatie, ook als deze gewoonlijk met een andere term dan omzet worden aangeduid.  

Dit maakt het voor werkgevers zo makkelijk mogelijk om hun omzetverlies te berekenen, omdat ze gebruik 
kunnen maken van hun winst- en verliesrekening of de staat van baten en lasten die zij over 2019 hebben 
opgesteld. Ook inhoudelijk is dit van belang want om het omzetverlies te kunnen berekenen, moet de omzet van 
2020 vergeleken worden met die van 2019. Deze vergelijking moet consistent zijn: werkgevers moeten voor de 
omzetbepaling in 2020 dezelfde regels volgen als in 2019.  

In het jaarrekeningenrecht is opgenomen dat omzet bestaat uit de inkomsten die toe te rekenen zijn aan de 
reguliere activiteiten van de onderneming. Voor bedrijven die goederen of diensten leveren, betekent dit dat de 
opbrengsten die een bedrijf haalt uit het leveren van goederen en/of diensten moeten worden gezien als omzet. 
Om tot de netto-omzet te komen worden de daaraan gerelateerde kortingen en de over de omzet geheven 
belasting daarvan af gehaald. Ook de overige opbrengsten worden als omzet gezien voor de NOW voor zover zij 
zien op de reguliere bedrijfsactiviteiten van de onderneming.  

Voor non-profitorganisaties wordt in plaats van opbrengsten vaak over baten gesproken. Ook hier geldt dat 
gekeken wordt naar baten die aan de reguliere activiteiten van de organisatie te koppelen zijn. Baten kunnen 
bijvoorbeeld subsidies, giften, bijdragen vanuit overheidsinstellingen, donaties etc. zijn. Deze worden tot de 
omzet gerekend als deze voortkomen uit de reguliere activiteiten van de onderneming.  

Dat betekent dat een kunstgalerie die bijvoorbeeld jaarlijks subsidie ontvangt om een expositie te kunnen 
verzorgen, deze subsidie als omzet moet zien. Het hoort namelijk tot de reguliere activiteiten van een galerie om 
exposities te verzorgen. Alle inkomsten die daarmee te maken hebben, worden gezien als omzet. De 
groenteboer die een eenmalige subsidie ontvangt om zijn koeling te verduurzamen, zal deze subsidie niet als 
omzet zien. De reguliere activiteit van een groenteboer is winst maken door groente te verkopen, en niet het 
bevorderen van duurzaamheid of het bouwen van koelingen.  

De corona-gerelateerde subsidies zijn een aparte categorie inkomsten. Er is geen vergelijking mogelijk met 2019 
omdat deze subsidies toen nog niet bestonden. In eerdere communicatie is gezegd dat ‘alle corona-gerelateerde 
subsidies meegerekend moeten worden in de omzet voor de NOW’. Dat wordt in deze brief verder geduid en 
genuanceerd. Voor vijf corona-gerelateerde subsidies, namelijk de TVL, TOGS, Regeling continuïteitsbijdrage 
zorg, beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven en Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw, is dat wel 
het geval. Deze subsidies worden als omzet gezien voor de NOW omdat dit anders tot dubbelfinanciering vanuit 
het Rijk kan leiden. Ook de eventuele tegemoetkoming die werkgevers ontvangen als zij werknemers uitlenen in 
het kader van crisisbanen wordt voor de NOW als omzet gezien, wederom met het oog op het voorkomen van 
dubbelfinanciering vanuit het Rijk.  

Van verschillende kanten kwamen vragen over sectorspecifieke aanvullende financiële steun en de samenloop 
met de omzet van de NOW. Zo is bijvoorbeeld tijdens het begrotingsdebat van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap een motie van de leden Van den Hul en Belhaj aangenomen, over de richtlijnen van de 
NOW, en hoe additionele financiële steun vanuit gemeenten voor de NOW behandeld wordt. In antwoord 
daarop: voor alle andere coronagerelateerde subsidies wordt als uitgangspunt gehanteerd dat als een subsidie 
volgens het jaarrekeningenrecht als omzet wordt gezien voor de onderneming, het ook omzet is voor de NOW.  

Een voorbeeld. Als een organisatie (onderneming of instelling) naast de NOW-steun ook gebruik maakt van 
middelen uit bijvoorbeeld een particulier of gemeentelijk fonds waarmee aanpassingen worden gedaan om een 
onderneming klaar te maken voor de 1,5-meter samenleving (stickers op de vloer, verruiming ingang om 
looproutes te creëren), is dat volgens het jaarrekeningenrecht geen omzet. Het is namelijk geen reguliere 
bedrijfsactiviteit van de onderneming, maar een eenmalige praktische aanpassing. Als hetzelfde fonds geld inzet 
om werkgevers te ondersteunen omdat een deel van de netto-omzet/batendoor corona is weggevallen, zijn dit 



 

 

welopbrengsten/baten volgens het jaarrekeningenrecht, want dan betreft dit compensatie voor misgelopen 
netto-omzet/baten. Voor de NOW is dit derhalve omzet die samenhangen met de reguliere bedrijfsactiviteiten.  

Er zijn daarnaast vragen gesteld of steunmaatregelen voor specifieke organisaties of branches ook meegenomen 
moeten worden in de berekening van de omzet voor de NOW. Ook daar geldt: als het inkomsten zijn die zien op 
de reguliere activiteiten van de onderneming zal het meegenomen moeten worden als omzet voor de NOW. Het 
restaurant dat naast de reguliere steunpakketten ook gebruik maakt van een specifieke regeling voor de horeca 
die erop gericht is om de afwezigheid van inkomsten op te vangen, zal dat als omzet moeten zien voor de NOW. 
Als het restaurant echter van de verhuurder een huurverlaging of – kwijtschelding heeft gekregen, kwalificeert 
dit niet als omzet voor de NOW. De huurverlaging ziet op de kosten voor de bedrijfsvoering, niet op de reguliere 
manier van inkomen verwerven voor een restaurant: door gasten te voorzien van een lekkere maaltijd.  

Tot slot nog het volgende: met deze bijlage wordt in grote lijnen uiteengezet hoe het omzetbegrip voor de NOW 
in elkaar zit en wordt verduidelijkt wat er tot omzet gerekend moet worden en wat niet. Dat neemt niet weg dat 
het berekenen van het daadwerkelijke omzetverlies een lastige klus blijft. Of een specifieke subsidie of gift in 
een specifieke onderneming of instelling tot de omzet moet worden gerekend, kan niet van tevoren in algemene 
zin beoordeeld worden. Het ligt namelijk aan de specifieke bedrijfskenmerken en de voorwaarden van de 
aanvullende subsidies of een subsidie toegerekend wordt aan de reguliere bedrijfsactiviteiten of niet. 
Accountants en andere deskundigen hebben echter wel de expertise in huis om in individuele gevallen te 
beoordelen of een subsidie in een specifieke situatie als omzet moet worden gezien. Werkgevers die twijfelen 
over of een bepaalde subsidie of gift als omzet voor de NOW moet worden gezien, wordt daarom aangeraden 
om hierover contact te zoeken met hun accountant of een andere deskundige derde.  

Aanvullend op de verduidelijking in deze brief zal binnenkort, naast de informatie die hierover al beschikbaar is 
in de genoemde Kamerstukken en op de websites van UWV en de NBA, op rijksoverheid.nl een document 
gepubliceerd worden waarin het omzetbegrip voor de NOW nog eens duidelijk uitgelegd wordt. 


